
42 (2013) 

42 

Regia: Brian Helgeland 

Cu: Chadwick Boseman, Harrison Ford, Nicole Beharie, Christopher Meloni, Andre Holland 

Dramă/biografic, Emiratele Arabe Unite 2013 

Difuzări: 3, 4, 6, 7 , 9, 14, 22 august 

 

Povestea a doi bărbați care au schimbat lumea modificând jocul de baseball. 

 

Filmul relatează istoricul sezon de baseball din 1947 când manager-ul general al echipei Brooklyn 

Dodgers, Branch Rickey (Harrison Ford), decide să-l angajeze pe primul jucător de culoare din 

istoria ligii, Jackie Robinson (Chadwick Boseman). 

 

Erou este un cuvânt pe care îl auzim de multe ori în lumea sportului, dar eroismul nu se referă 

mereu la realizările din teren. Filmul spune o poveste despre doi bărbați – marele Jackie Robinson 

(Chadwick Boseman) și legendarul manager al echipei Brooklyn Dodgers, Branch Rickey (Harrison 

Ford) – al căror curaj în fața prejudecăților a schimbat pentru totdeauna lumea prin modificarea 

jocului de baseball. În 1946, Rickey a semnat cu Robinson astfel încălcând regula ligii mari în 

legătură cu jucătorii de culoare. Lovindu-se de rasism la fiecare pas, Robinson a demonstrat un 

curaj incredibil lăsând talentul lui pe teren să vorbească pentru el, iar, în cele din urmă, a câștigat 

admirația colegilor și a fanilor, pavând astfel drumul pentru alți sportivi de culoare. 

 

 

66TH PRIMETIME EMMY AWARDS  

PREMIILE EMMY 2014 

S.U.A. 2014 

Live: 25 august 

Versiunea editată: 28, 29, 31 august 

 

Premiile Emmy sunt considerate Oscarurile industriei de televiziune. 

 

Premiile Emmy sunt cunoscute ca Oscarurile industriei de televiziune și premiază excelența în 

cadrul unui program televizat live, recompensând cele mai importante show-uri anual în cadrul 

Galei Emmy. 

 

În semn de recunoaștere pentru contribuția adusă industriei de televiziune, la Gala Premiilor Emmy 

se oferă cele mai înalte onoruri programelor din industria de televiziune și a emisiunilor de noapte 

din SUA, premiile fiind împărțite în 27 de categorii, inclusiv pentru merit excepțional. Primetime 

Emmy ® este una dintre cele mai incitante și prestigioase gale de televiziune din SUA și acest 

eveniment spectaculos de divertisment garantează o seară fascinantă plină cu staruri talentate, 

atrăgând milioane de telespectatori din întreaga lume. Ceremonia celei de-a 66-a ediții a Premiilor 

Emmy va avea loc pe 25 august 2014, la Los Angeles. 

 

 

6 KROKOW (AKA. 6 DEGREES) 

6 GRADE 



Regia: Bartosz Dombrowski 

Documentar, Polonia 2013 

Difuzări: 28 august 

 

Se poate ajunge la fiecare persoană din lume prin 6 legături personale. 

 

Filmul este inspirat de teoria lui Milgram "Six degrees of separation" care pornește de la 

presupunerea că se poate ajunge la fiecare persoană prin 6 legături personale. 

 

Filmul este inspirat de teoria lui Milgram "Six degrees of separation" care pornește de la 

presupunerea că se poate ajunge la fiecare persoană prin 6 legături personale. Cei din echipa 

filmului încearcă să exploreze legăturile dintre doi protagoniști aleși la întâmplare: Martyna, o 

tânără muziciană punk-rock din Varșovia, Polonia, și Marco Antonio, un fermier dintr-un sat mic 

din Mexic. O călătorie prin diverse locuri care prezintă diferite stiluri de viață și personaje. 

Urmărim viața de zi cu zi a protagoniștilor și încercăm să descoperim că se află ascuns sub măștile 

lor zilnice. Oare dorința de dragoste, acceptare, carieră, prietenie și o viață decentă nu ne amintește 

de noi înșine? 

 

 

A.C.O.D. 

SINDROMUL POST-DIVORȚ 

Regia: Stuart Zicherman 

Cu: Adam Scott, Richard Jenkins, Catherine O'Hara, Amy Poehler, Mary Elizabeth Winstead 

Comedie, S.U.A. 2013 

Difuzări: 24, 27 august  

 

Filmul îl urmărește pe Carter, un bărbat ai cărui părinți au divorțat când el era mic.  

 

Carter este un bărbat care aparent s-a adaptat bine după divorțul părinților săi. Acum are o carieră 

de succes și o prietenă care îl susține. Dar când fratele lui mai mic se logodește, Carter trebuie să se 

descurce cu părinții lui care nu se înțeleg deloc.  

 

Filmul îl urmărește pe Carter, un bărbat care a trecut cu bine peste divorțul părinților săi atunci când 

el era mic. Supraviețuind nebuniei divorțului, Carter are acum o carieră de succes și o prietenă 

înțelegătoare. Dar când fratele lui mai mic se logodește, Carter trebuie să se descurce cu părinții lui 

care nu se înțeleg deloc și cu noii lor parteneri pentru nuntă și, astfel, haosul din copilăria lui se 

întoarce aducându-l totodată și pe terapetul său nebunatic.  

 

 

BREATHE IN 

PASIUNE INOCENTĂ 

Regia: Drake Doremus 

Cu: Guy Pearce, Amy Ryan, Felicity Jones, Mackenzie Davis, Matthew Daddario 

Dramă, S.U.A. 2013 

Difuzări: 9, 10, 15, 26, 27 august  



 

O studentă din Marea Britanie perturbă viața unei familii din America.  

 

Când o studentă britanică ajunge într-un oraș din statul New York în cadrul unui program de 

schimb internațional de elevi, ea pune la grea încercare viața familiei care o găzduiește.   

 

Pe măsură ce toamna se apropie, profesorul de muzică Keith Reynolds își aduce aminte de zilele 

când era un artist înfometat în oraș. În timp ce soția lui, Megan, și fiica lor, Lauren, așteaptă cu 

nerăbdare ultimul an de liceu al tinerei, Keith tânjește după serile când era chemat să cânte cu o 

prestigioasă simfonie din Manhattan. Megan hotărăște  să găzduiască o studentă străină în cadrul 

unui program internațional de schimb de elevi. Sophie, o englezoaică aflată în ultim an de liceu, se 

adaptează repede, dar în scurt timp schimbă dinamica familiei. Îl impulsionează pe Keith și astfel 

membrii familiei americane pășesc pe un teritoriu necunoscut. 

 

 

CHEATS 

ARTA COPIATULUI 

Regia: Andrew Gurland 

Cu: Trevor Fehrman, Elden Henson, Matthew Lawrence, Martin Starr, Mary Tyler Moore 

Comedie, S.U.A. 2002 

 

Patru liceeni transformă copiatul în "artă". 

 

Patru prieteni mint, fură și înșală pe toată durata liceului ca să protesteze împotriva a ceea ce ei cred 

a fi un sistem educațional corupt. Pentru ei, înșelăciunea devine un soi de eliberare și de răzbunare 

contra tiraniei academice.  

 

În timp ce alți copii studiază ore în șir ca să se facă remarcați în fața profesorilor și ca să aibă o 

medie cât mai mare, “frumușelul” Davis consideră liceul nimic altceva decât un sistem de control 

asupra minții sale. De aceea, el și cei trei prieteni ai săi (Sammy, Victor și genialul Applebee) au 

făcut echipă și au găsit modalități să trișeze la toate testele pe care le-au dat în timpul școlii. Totul 

le-a mers ca pe roate până când au intrat în ultimul an de liceu și doamna Stark, directoarea școlii, a 

ridicat miza. Stark îi amenință că, dacă vor fi prinși că înșală din nou, le va face dosar și le va 

compromite șansele de a intra la colegiu. Dar poate oare “frumușelul” să-și convingă amicii să pună 

la cale o ultimă mare înșelătorie și să o păcălească atât pe Stark cât și sistemul, chiar dacă acest 

lucru ar însemna distrugera prieteniei lor?  

 

 

DRUNKBOAT 

BARCA VISURILOR 

Regia: Bob Meyer 

Cu: John Malkovich, John Goodman, Dana Delany, Jacob Zachar, Jim Ortlieb 

Dramă, S.U.A. 2010 

Difuzări: 2, 8, 11, 28 august 

 

Un adolescent îl manipulează pe unchiul său alcoolic să cumpere o barcă.  

 



Acest filmul spune povestea unui adolescent, Abe, care îl manipulează pe unchiul său alcoolic să 

cumpere o barcă de la un șarlatan, domnul Fletcher, atunci când mama lui Eileen este plecată din 

oraș.  

 

Un film despre maturizare bazat pe viața din Chicago a scenaristului/regizorului Bob Meyer care 

spune povestea unui adolescent, Abe, care își manipulează unchiul alcoolic să cumpere o barcă de 

la domnul Fletcher. Povestea prezintă și greutățile prin care trecere unchiul Mort și astfel are o 

importanță mult mai mare decât o simplă poveste a unui băiat și a bărcii sale. Este povestea 

maturizării lui Abe, dar și a unchiului său.  

 

 

FROZEN (2013) 

REGATUL DE GHEAȚĂ 

Regia: Chris Buck, Jennifer Lee 

Animație, S.U.A. 2013 

Difuzări: 

- varianta dublată: 31 august 

- varianta subtitrată: 31 august 

 

O animație Disney inspirată de povestea lui Andersen, “Crăiasa Zăpezii”. 

 

După ce regatul Arendelle este aruncat într-o iarnă eternă de puternica regină Elsa, sora ei mereu 

optimistă Anna face echipă cu Kristoff și loialul lui ren Sven pentru a rupe vraja gheții.  

 

Walt Disney Animation Studios prezintă Regatul de gheață, o comedie inspirată de “Crăiasa 

Zăpezii”, o poveste scrisă de Hans Christian Andersen. Curajoasa Anna pornește într-o călătorie 

epică: alături de Kristoff și Sven, vrea să o găsească pe sora ei Elsa ale cărei puteri de gheață au 

transformat regatul Arendelle într-un tărâm al iernii eterne. Întâlnind pe drum condiții vitrege, troli 

mistici și un om de zăpadă foarte amuzant pe nume Olaf, Anna și Kristoff se luptă să salveze 

regatul.  

 

 

GONE FISHIN' 

LA PESCUIT 

Regia: Christopher Cain 

Cu: Joe Pesci, Danny Glover, Rosanna Arquette, Lynn Whitfield, Willie Nelson 

Comedie, S.U.A. 1997 

 

Excursia la pescuit a lui Joe și Gus devine o cursă pe viață și pe moarte. 

 

Oare în cât de multe încurcături pot intra doi oameni în toată firea care merg la pescuit? Joe Waters 

și Gus Green sunt doi tipi din clasa de mijloc din New Jersey care se cunosc din copilărie.  

 

Oare în cât de multe încurcături pot intra doi oameni în toată firea care merg la pescuit? Joe Waters 

(Joe Pesci) și Gus Green (Danny Glover) sunt doi tipi din clasa de mijloc din New Jersey care se 

cunosc din copilărie. Cei doi sunt pescari înrăiți și au norocul de a câștiga un concurs al cărei 



premiu era o călătorie la Everglades. Așa începe drumul plin de peripeții al celor doi, prilej cu care 

în calea lor vor apărea înfricoșătorul mafiot Dekker Massey, Rita și Angie. 

 

 

IRON SKY 

IRON SKY. INVAZIA 

Regia: Timo Vuorensola 

Cu: Julia Dietze, Christopher Kirby, Götz Otto, Udo Kier, Peta Sergeant 

Comedie, Finlanda 2012 

Difuzări: 23, 29 august 

 

În 1945 naziștii au plecat pe lună. În 2018 se întorc...  

 

În ultimele momente din Cel De-al Doilea Război Mondial, participanții la un program spațial 

secret al naziștilor scapă de distrugere prin evadarea pe partea întunecată la lunii. Timp de 70 de 

ani, naziștii construiesc o gigantică fortăreață spațială cu o flotă imensă de farfurii zburătoare.   

 

În ultimele momente din Cel De-al Doilea Război Mondial, participanții la un program spațial 

secret al naziștilor scapă de distrugere prin evadarea pe partea întunecată la lunii. Timp de 70 de 

ani, naziștii construiesc o gigantică fortăreață spațială cu o flotă imensă de farfurii zburătoare.   

Când astronautul american James Washington ajunge cu nava sa puțin prea aproape de baza secretă 

nazistă, Führer-ul de pe lună hotărăște că momentul glorios de recucerire a pământului a venit mai 

repede decât se aștepta. Washington pretinde că misiunea lui este doar o manevră de publicitate 

pentru președintele Statelor Unite ale Americii, dar ce altceva ar putea face astronatul aici dacă nu 

să spioneze pentru forțele pământului care se pregătesc de atac? Al Patrulea Reich trebuie să 

acționeze. 

Doi ofițeri naziști, nemilosul Klaus Adler și idealista Renate Richter, călătoresc spre pământ pentru 

a pregăti invazia. În cele din urmă, când armata de OZN-uri naziste va înnegri cerul, pregătită să 

atace, fiecare om va fi nevoit să-și reevalueze prioritățile.  

 

 

JUSTICE LEAGUE: THE FLASHPOINT PARADOX 

LIGA DREPTĂȚII: SPARGEREA DE LA MUZEU 

Regia: Jay Oliva 

Animație, S.U.A. 2013 

Difuzări: 17, 29 august 

 

Călătoria în timp a lui Flash creează o realitate alternativă.  

 

Printr-o călătorie în timp, Flash repară ceva din trecut, dar creează o realitate alternativă în care 

Liga Dreptății nu a fost niciodată înființată și lumea este răvășită de război. Flash trebuie să facă 

echipă cu un Batman mai violent și un Cyborg puternic pentru a reface cronologia. 

 

În această adaptare incitantă a benzii desenate din 2011, călătoria în timp permite îndreptarea unei 

situații grave pentru Flash și familia lui, dar undele temporale ale evenimentului provoacă dezastru, 

creând o realitate alternativă în care Liga Dreptății nu a fost niciodată înființată și Superman nu este 



de găsit. Într-o lume devastată de un război cumplit între amazoanele Femeii Fantastice și atlanții 

lui Aquaman, Flash trebuie să facă echipă cu un Batman mai violent și mai tupeist și cu un agent 

guvernamentul pentru a repara lucrurile și a reface cronologia originală cunoscută de Flash.  

 

 

KATY PERRY: PART OF ME 

KATY PERRY: DESPRE MINE 

Regia: Dan Cutforth, Jane Lipsitz 

Documentar, S.U.A. 2012 

Difuzări: 30 august  

 

Un documentar care o urmărește pe Katy Perry pe scenă și în afara ei.  

 

“Katy Perry: Part Of Me” ne oferă acces în culisele vieții lui Katy Perry și ia forma unui jurnal 

onest, dement, emoționant, plin de inspirație, magic și pasional al vedetei.  

 

Katy Perry a primit numeroase premii și nominalizări: a fost nominalizată la nouă premii Grammy 

și a fost numită de revista Billboard “femeia anului 2012”. A vândut 11 milioane de albume și 75 de 

milioane de piese digitale în lumea întreagă. Perry rămâne singurul artist care a petrecut 69 de 

săptămâni consecutive în top zece. Katy Perry e dovada vie că dacă ai curajul să fii tu însăți, poți 

ajunge ce vrei! Faceți cunoștiință cu adevărata Katy Perry și descoperiți cum această fată obișnuită 

din California, care avea vise mari, a reușit să devină unul dintre cele mai mari staruri din lume. O 

poveste plină de inspirație despre cum visele adolescentine pot deveni realitate.   

 

 

LAWLESS (2012) 

ÎN AFARA LEGII 

Regia: John Hillcoat 

Cu: Shia LaBeouf, Tom Hardy, Jason Clarke, Guy Pearce, Jessica Chastain 

Dramă, S.U.A. 2012 

Difuzări: 3, 13, 15 august 

 

Povestea adevărată a infamilor frați Bondurant  din epoca prohibiției.  

 

În această poveste cu răufăcători, inspirată de poveștile adevărate despre frații Bondurant, loialitatea 

lor este pusă la grea încercare pe fundalul celui mai notoriu val de crime al națiunii.  

 

Aceasta este povestea adevărată a infamilor frați Bondurant: trei frați care fac contrabandă cu 

băuturi alcoolice și care își încearcă norocul la visul american în statul Virginia din perioada 

prohibiției. În pelicula ce are la bază romanul "The Wettest County In The World", scris de Matt 

Bondurant în care este vorba despre aventurile familiei sale, loialitatea celor trei bărbați este pusă la 

încercare pe fundalul celui mai notoriu val de crime al națiunii. 

 

 

MACHETE KILLS 

MACHETE: UCIGAȘ MESERIAȘ 



Regia: Robert Rodriguez 

Cu: Danny Trejo, Michelle Rodriguez, Sofía Vergara, Amber Heard, Mel Gibson 

Acțiune, S.U.A. 2013 

Difuzări: 22, 31 august 

 

Guvernul american îl recrutează pe Machete pentru a opri un terorist lunatic.  

 

Un film de acțiune despre aventurile legendarului agent secret Machete (Danny Trejo). În cea mai 

recentă misiune, Machete este recrutat de președintele american ca să oprească un terorist nebun din 

a porni un război nuclear. 

 

Filmul prezintă aventurile legendarului agent secret Machete Cortez (Danny Trejo). Pentru cea mai 

recentă misiune, Machete este recrutat de președintele american (Carlos Estevez) pentru a opri un 

terorist nebun (Mel Gibson) care vrea să pornească un război nuclear. Având o recompensă pe capul 

lui, Machete se confruntă cu moartea la fiecare pas. Încălcând toate regulile, regizorul vizionar 

Robert Rodriguez conduce această echipă de staruri în una dintre cele mai sălbatice aventuri pentru 

a salva lumea capturate vreodată pe film.  

 

 

ONLY LOVERS LEFT ALIVE 

ÎNDRĂGOSTIȚII MOR ULTIMII 

Regia: Jim Jarmusch 

Cu: Tilda Swinton, Tom Hiddleston, Mia Wasikowska, Anton Yelchin, John Hurt 

Dramă, U.K. 2013 

Difuzări: 10, 13, 16 august 

 

Adam și Eve sunt doi vampiri care sunt iubiți de multe secole.  

 

Adam, un muzician underground, se reîntâlnește cu Eve, iubita lui de mai multe secole. Adam este 

obosit și deprimat din cauza direcției în care se îndreaptă societatea. Povestea lor de iubire este 

întreruptă și testată de Ava, sora mai mică a lui Eve, o fată sălbatică și incontrolabilă.  

 

Adam și Eve sunt doi vampiri fragili și sensibili care sunt iubiți de multe secole. Amândoi sunt 

intelectuali cu o pasiune pentru muzică, literatură și știință care au evoluat până la nivelul în care nu 

mai ucid pentru hrană, dar își păstrează în continuare sălbăticia înnăscută.  

Adam, un muzician underground solitar care se ascunde printre ruinele orașului Detroit 

contemporan, este disperat din cauza declinului civilizației și este îngrijorat în legătură cu 

supraviețuirea viitoare a omenirii. Eve, care are în jur de 3000 de ani în comparație cu Adam care 

are 500, are o privire mai de ansamblu și este mai optimistă. De vreme ce sângele a fost contaminat 

de zombi (oameni), foștii nemuritori Adam și Eve trebuie să obțină sânge necontaminat de la spitale 

sau vor pieri. 

Poziția precară a celor doi este amenințată și de sosirea bruscă a surorii lui Eve, Ava, care încă nu a 

învățat să-și controleze instinctele sălbatice și nechibzuința lui îl îngrijorează pe Adam. 

 

 

PITCH BLACK (AKA. NIGHTFALL) 

ÎNTUNERIC TOTAL 



Regia: David Twohy 

Cu: Vin Diesel, Radha Mitchell, Cole Hauser, Keith David, Lewis Fitz-Gerald 

Horror, S.U.A. 2000 

Difuzări: 29 august 

 

O navă spațială aterizează forțat pe o planetă plină de creaturi însetate de sânge.  

 

O navă comercială de transport aterizează forțat pe o planetă populată de creaturi însetate de sânge 

care ies să se ospăteze noaptea. În scurt timp, membrii echipajului află că va avea loc o eclipsă de 

lună care va dura o lună.  

 

Când nava lor aterizează forțat pe o planetă îndepărtată, pasagerii află în scurt timp că prizonierul 

scăpat Riddick (Vin Diesel) nu este singurul de care trebuie să le fie teamă. Creaturi mortale stau în 

umbră așteptând să atace în timpul nopții și, în curând, planeta va fi cuprinsă de întuneric total din 

cauza unei eclipse de lună. Pe măsură ce cadavrele se adună, supraviețuitorii sunt obligați să 

apeleze la Riddick și ochii lui misterioși ca să-i călăuzească prin întuneric către un loc sigur. Timpul 

nu este de partea lor și acum există o singură regulă: stai în lumină. 

 

 

REBOUND (2005) 

RICOȘEU 

Regia: Steve Carr 

Cu: Martin Lawrence, Wendy Raquel Robinson, Breckin Meyer, Horatio Sanz, Megan Mullally 

Comedie, S.U.A. 2005 

 

Un antrenor de baschet la o echipă de colegiu este retrogradat la o echipă de liceu. 

 

În această comedie de familie irezistibilă, antrenorul de baschet Roy McCormick (Martin 

Lawrence) este interesat mai mult de afaceri decât de câștigarea meciurilor colegiului pentru care 

lucrează. 

 

În această comedie de familie irezistibilă, antrenorul de baschet Roy McCormick (Martin 

Lawrence) este interesat mai mult de afaceri decât de câștigarea meciurilor colegiului pentru care 

lucrează. Dar Roy este pe cale să piardă totul dacă nu demonstrează că poate câștiga meciurile fără 

să își piardă calmul. Preluând fără prea mare entuziasm Smelters, o echipă de juniori puși pe 

distracție, dar care nu au câștigat vreodată un meci, Roy își folosește talentul său magic de antrenor 

pentru a învăța copiii importanța implicării și a spiritului de echipă în drumul spre victorie. Roy 

găsește o nouă dragoste pe parcurs și, în același timp, își redescoperă prima adevărată pasiune - 

baschetul! 

 

 

RUNNER, RUNNER 

JOC RISCANT 

Regia: Brad Furman 

Cu: Justin Timberlake, Ben Affleck, Gemma Arterton, Anthony Mackie, Michael Esper 

Thriller, S.U.A. 2013 



Difuzări: 17, 20, 23 august 

 

Richie se trezește prins între FBI și un magnat al pariurilor online.  

 

Studentul la Princeton Richie, considerând că a fost înșelat la un joc de pocher online, pleacă în 

Costa Rica pentru a-l confrunta pe Ivan Block, un magnat al pariurilor online. Richie este sedus de 

promisiunile lui Block până când află adevărul deranjant despre binefăcătorul lui.  

 

Richie (Justin Timberlake), un student la Princeton, crede că a fost înșelat la un joc de pocher online 

și pleacă în Costa Rica pentru a-l confrunta pe Ivan Block (Ben Affleck), un magnat al pariurilor 

online. Block îi promite lui Richie că îl îmbogățește, iar acesta este sedus de promisiunile lui până 

când află adevărul despre binefăcătorul lui. Când cei de la FBI încearcă să-l oblige pe Richie să-i 

ajute să-l prindă pe Block, studentul se află în fața celui mai mare pariu: să încerce să scape de două 

forțe care pun presiune pe el.  

 

 

SOMETHING TO TALK ABOUT 

SUBIECT DE CONVERSAȚIE 

Regia: Lasse Hallström 

Cu: Julia Roberts, Dennis Quaid, Robert Duvall, Gena Rowlands, Kyra Sedgwick 

Dramă, S.U.A. 1995 

 

Lumea lui Grace este dată peste cap când descoperă că soțul ei o înșală.  

 

Ea are tot ce și-ar putea dori o femeie sudistă măritată: avere, stabilitate, rădăcini familiale – până 

când își vede soțul sărutând o altă femeie. Acum este pregătită să-și trăiască viața în propriile 

condiții.   

 

Julia Roberts este Grace, o soție și mamă sudistă cu o „viață perfectă”. Lucrează pentru ferma de cai 

a părinților săi, este voluntară la o asociație de caritate și face toate lucrurile care se așteaptă de la 

ea. Dar când află că soțul ei a fost infidel, Grace se dă un pas înapoi și își examinează viața 

aglomerată dintr-o nouă perspectivă, oferindu-le vecinilor săi un „subiect de conversație”. Pentru 

prima dată se întreabă ce își dorește cu adevărat de la viață. 

 

 

STREAM OF LOVE (AKA. SZERELEMPATAK) 

IZVORUL TINEREȚII 

Regia: Ágnes Sós 

Documentar, Ungaria 2013 

Difuzări: 14 august 

 

Un vechi joc al dragostei încă se joacă într-un sat îndepărtat. 

 

Filmat într-un sat din România, documentarul explorează relațiile intime dintre un octogenar și 

femeile din satul lui. Pe măsură ce vizitează fiecare femeie, ies la suprafață adânci secrete 

dramatice. Totul este, bineînțeles, însoțit de umor și farmec. 



 

Iubirea și dorința umplu mințile sătenilor dintr-un sat maghiar din Transilvania, România, chiar 

dacă aceștia se află la vârsta a treia. Timpul s-a oprit aici și, chiar dacă cei mai mulți săteni sunt în 

vârstă, au suflete tinere. De exemplu, Feri este un romantic incurabil. Deși a trecut bine de 80 de 

ani, le face în continuare avansuri celor 25 de văduve din sat – deși susține că doar două sau trei 

dintre ele merită efortul. Și femeile vorbesc deschis atunci când își împărtășesc cele mai intime 

gânduri și vise în fața camerei. Poveștile lor tragi-comice demonstrează că vechiul joc al iubirii încă 

se joacă în acest sat îndepărtat, înconjurat de aura trecutului. O femeie în vârstă face sarmale în timp 

ce-și amintește de noaptea nunții care s-a terminat brusc atunci când s-a rupt patul vechi înainte să 

se întâmple ceva. Spre finalul filmului, vedem femeile cum se dau de-a dura pe un deal simțindu-se 

din nou tinere. 

 

 

SUPER BUDDIES 

PRIETENI BUNI 

Regia: Robert Vince 

Cu: Trey Loney, John Ratzenberger, Michael Teigen, Sam Adler, Jonathan Morgan Heit 

Comedie, S.U.A. 2013 

Difuzări: 31 august 

 

Cinci căței cu super-puteri se confruntă cu un extraterestru malefic.  

 

Cinci căței cu super-puteri își dezlănțuie noile abilități atunci când un extraterstru malefic amenință 

planeta.  

Un nou tip de supererou se naște în această aventură Disney. Într-o zi obișnuită la fermele Fernfield, 

Budderball, Mudbud, B- Dawg, Buddha și Rosebud descoperă cinci inele misteriose care îi vor 

transforma în supereroi, fiecare primind o super-putere unică. În scurt timp, ei vor fi nevoiți să-și 

folosească noile puteri pentru a salva oamenii după ce un extraterestru care își poate schimba forma 

atacă planeta. Dar oare pot ajuta fără să-și dezvăluie noile identități secrete?  

 

 

THE GIRL WITH NINE WIGS (AKA. HEUTE BIN ICH BLOND) 

FATA CU NOUĂ PERUCI 

Regia: Marc Rothemund 

Cu: Lisa Tomaschewsky, Karoline Teska, David Rott, Peter Prager, Maike Bollow 

Dramă, Germania 2013 

Difuzări: 19, 20, 24, 25 august 

 

Sophie află că are cancer chiar când își începea studiile. 

 

Sophie are 21 de ani și tocmai și-a început studiile, dar este diagnosticată cu cancer. Viața ei este 

dată peste cap, iar nouă peruci devin elixirul vieții ei în această poveste adevărată bazată pe un 

bestseller.  

 

Sophie are 21 de ani, și-a început studiile, dar este diagnosticată cu cancer. Lumea ei este dată peste 

cap, dar Sophie este o luptătoare, vrea să trăiască, să aibă vise, să meargă la petreceri, să râdă, să 



flirteze și să facă dragoste. Nouă peruci diferite devin elixirul vieții lui Sophie. Câteodată sălbatică, 

erotică sau romantică, curajoasă, depinde de culoarea și stilul părului, fiecare perucă aduce la 

suprafață o nouă latură a lui Sophie. Ea scapă de corvoada zilnică a spitalului, petrece cu cea mai 

bună prietenă a ei și se îndrăgostește de prietenul ei Rob. Sophie ignoră boala cu umor și curaj.    

 

 

THE HOT FLASHES 

BASCHETBALISTELE DE VÂRSTA A DOUA 

Regia: Susan Seidelman 

Cu: Brooke Shields, Daryl Hannah, Virginia Madsen, Camryn Manheim, Wanda Sykes 

Comedie, S.U.A. 2013 

Difuzări: 5 august 

 

Un grup de baschetbaliste de vârsta a doua le provoacă pe campioanele actuale la baschet.  

 

Filmul este despre o echipă de baschetbaliste de vârsta a doua din Texas care provoacă niște 

liceene, actualele campioane ale statului, la un meci pentru a strânge bani pentru lupta contra 

cancerului la sân  

 

Acesta este un film despre o echipă subapreciată de baschetbaliste de vârsta a doua din Texas, toate 

foste campioane la baschet în timpul liceului, care le provoacă la un meci pe campioanele actuale 

ale statului cu scopul de a strânge bani pentru lupta  împotriva cancerului la sân. Nervii sunt întinși 

la maxim în timp ce aceste femei marginalizate fac tot ce pot pentru a-și demonstra valoarea pe 

teren și în afara lui, devin o senzație media în toată țara și ajung să privească viața cu noi ochi.  

 

 

THE SWEENEY 

JUSTIȚIE LA LIMITA LEGII 

Regia: Nick Love 

Cu: Ray Winstone, Ben Drew, Hayley Atwell, Steven Mackintosh, Paul Anderson 

Acțiune, UK 2012 

Difuzări: 8, 17 august 

 

Aventurile membrilor unei unități de poliție care rezolvă cazurile în felul lor.  

 

Aventurile membrilor unei unități de poliție de elită care rezolvă cazurile în felul lor și trăiesc viața 

într-o manieră unică. După ce i se face o înscenare și este încarcerat, liderul unității Jack Regan 

trebuie să se confrunte cu criminalii, dar și cu Afacerile Interne pentru a-și reabilita numele.   

 

Filmat pe străzile din Londra, pelicula Justiție la limita legii este un thriller incitant care 

demonstrează că uneori trebuie să te comporți ca un infractor ca să prinzi un infractor. Înarmați și 

periculoși, membrii “Brigăzii Zburătoare” luptă împotriva criminalității cu metode de școală veche. 

Conduși de legendarul detectiv Jack Regan și partenerul său loial, aceștia au felul lor unic de a 

opera și obțin mereu rezultate. Când află de jaful asupra unei bănci și vechiul dușman al lui Regan 

apare din nou în lumea interlopă din Londra, detectivul va face orice ca să rezolve situația, chiar 

dacă asta înseamnă să nesocotească ordinele de la șeful lui cu care nu se glumește. 



 

 

TOM AND JERRY'S GIANT ADVENTURE 

TOM ȘI JERRY: MAREA AVENTURĂ 

Regia: Spike Brandt, Tony Cervone 

Animație, S.U.A. 2013 

Difuzări: 10, 13 august 

 

Jack, Tom și Jerry ajung pe un tărâm magic condus de un uriaș malefic. 

 

Tom și Jerry trăiesc cu Jack într-un parc inspirat din basme. Jack vrea cu disperare să salveze parcul 

din mâinile unui miliardar lacom. Cu ajutorul unor boabe, ei ajung pe un tărâm magic condus de un 

uriaș malefic și înfometat.  

 

În această readaptare a poveștii clasice “Jack și vrejul de fasole”, pisica și șoarecele nostru preferat 

au probleme din nou în timp ce îl ajută pe Jack, tânărul proprietar al unui parc de distracții parcă 

desprins dintr-o carte de povești. Totul se schimbă atunci când câteva boabe de fasole fermecate 

creează un vrej enorm, care ajunge până la cer și care îi duce pe Jack, Tom și Jerry într-o aventură 

nebunească pentru a găsi o gâscă fermecată care face ouă de aur. Oare prin ce vor trece cei trei când 

vor ajunge sus?  

  

 

TURKISH FOR BEGINNERS (AKA. TURKISCH FUR ANFANGER) 

LIMBA TURCĂ PENTRU ÎNCEPĂTORI 

Regia: Bora Dagtekin 

Cu: Josefine Preuss, Elyas M'Barek, Anna Stieblich, Adnan Maral, Pegah Ferydoni 

Aventură, Germania 2012 

Difuzări: 12, 13, 16, 29 august 

 

Emanciparea germană întâlnește machismul turc pe o insulă părăsită. 

 

După o aterizare de urgență în Oceanul Indian, Lena, o adolescentă sensibilă, dar puțin nevrotică 

ajunge pe o insulă părăsită cu un macho turc, Cem, cu sora lui foarte religioasă, Yagmur, și cu 

Costa, un grec bâlbâit.  

 

Săraca Lena Schneider, viața ei nu a fost ușoară și, din cauza stilului mamei ei de creștere, este 

dezamagită și traumatizată. Acum mama ei, o psihanalistă și o adolescentă eternă, își permite să o 

trimită într-o vacanță pe Asia de Sud-Est. Dar temerile cele mai mari ale Lenei devin realitate când 

„domnul hormoni” Cem Öztürk stă lângă ea în avion. Astfel emanciparea germană întâlnește 

machismul turc. Și când credea că lucrurile nu pot fi mai rele de atât, avionul trebuie să aterizeze de 

urgență și Lena ajunge pe o insulă părăsită cu Cem, Yagmur, sora lui foarte religioasă, și Costa, un 

grec bâlbâit. În timp ce tinerii încearcă să supraviețuiască într-un paradis tropical, Doris, mama 

Lenei, îl întâlnește pe Metin Öztürk, tatăl celor doi turci, un susținător al asimilării și integrării, care 

și el își caută copiii.   

 

 



WAITING FOR GUFFMAN 

AȘTEPTÂNDU-L PE GUFFMAN 

Regia: Christopher Guest 

Cu: Christopher Guest, Eugene Levy, Fred Willard, Catherine O'Hara, Bob Balaban 

Comedie, S.U.A. 1996 

 

Niște cetățeni creativi pregătesc un spectacol pentru cea de-a 150-a aniversare a orașului lor. 

 

Corky St. Clair, un regizor de teatru de provincie, a avut recent cele mai mari două  

succese ale carierei sale. Însă acum se îmbarcă în cel mai ambițios show al vieții sale: un muzical 

extravagant ce comemorează 150 de ani de istorie a orașului Blaine din Missouri .  

 

"Red, White, and Blaine" va fi regizat, scris și coregrafiat chiar de el însuși, iar St. Clair speră că o 

izbânda teatrală de răsunet îl va duce direct pe Broadway.  

Sub ochii unei echipe de documentariști care captează evenimentul, Corky a conceput un spectacol 

care salută reperele istorice din Blaine – fondarea micuțului oraș cu inimă mare, reputația sa de 

capitală a taburetelor și, nu în cele din urmă, apariția unui OZN în 1946. Audițiile sunt publice și 

adună talentele locale, de la dentiști, agenți de turism, vânzătoare de lactate, la mecanici și 

taxidermiști pensionari. 

 

 

ZERO DARK THIRTY 

MISIUNEA: 00.30 A.M. 

Regia: Kathryn Bigelow 

Cu: Jessica Chastain, Jason Clarke, Joel Edgerton, Jennifer Ehle, Mark Strong 

Thriller, S.U.A. 2012 

Difuzări: 24, 27, 30 august 

 

O cronică a unei vânători de o decadă după liderul al-Qaeda Osama bin Laden. 

 

O cronică a unei vânători de o decadă după liderul al-Qaeda Osama bin Laden declanșată după 

atacurile din septembrie 2001 și moartea lui în mânile soldaților echipei 6 S.E.A.L. din mai 2011. 

 

Timp de o decadă, agenții dintr-o echipă de elită au lucrat în secret în mai multe locuri de pe glob 

dedicându-se unei singur țel: să-l găsească și să-l elimine pe Osama bin Laden. Filmul îi reunește pe 

regizoarea-producătoarea Kathryn Bigelow și scenaristul-producătorul Mark Boal (The Hurt 

Locker); aceștia prezintă povestea celei mai mari vânători umane după cel mai periculos om din 

lume.  

 


